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چې څنګه حجرې ته راننوت، له ستړي مشي مخکې یې زما له السه داسې په بیړه کتاب واخیست، لکه د پخوانۍ 

 .اخیستلادارې اموخته رشوتخورو چې به د مراجعینو له منګولو بانک نوټونه 
 .په مسخره انداز یې وویل: نور په کتابونو څه کوې؟ د ګیډې غم کوه

ما ویل: ګوره انډیواله! که ګیډه ډوډۍ ته اړتیا لري، نو مغز مطالعې ته. خالي ګیډه بده نه ښکاري، خو خالي ککرۍ  
 .ډېر ه بده ښکاري

 .ویل یې: دا فلسفې پریږده، ستړی یم. د چای بندوبست وکړه
څنګه د چایو له پتنوس سره را ننوتلم؛ نو ټکنی شوم. میلمه کتاب کې غرق و، داسې اوښکې یې تویولې، لکه  چې  

 .کومه وفات نامه چې لولي
 :یوه شیبه غلی شوم، بیا مې ویل هسې نه تیزابي اوښکې یې د کتاب پاڼې وشړوي. د نغمې سندره را یاده شوه

 څه وکړم وران رانه د اوښکو په باران شو »
 «بل تصویر راولیږه

ما ویل که کتاب مې د اوښکو په باران وران کړي، نو په دې مفلسۍ کې به چاته پورته ناره وکړم، څوک به یې را  
 .ولیږي

 :ور غږ مې کړ
 انډیواله! دا څه دې را اخیستي؟ ژړا دې زما حجرې ته ساتلې وي، دا حجره ده که نوحه سرا؟ 

کاله وړاندې د غازي امان هللا خان خبرې ولوله او بیا (  ۱۰۰دا ولوله، شاوخوا )په ځلیدونکیو سترګو یې را وکتل: ته  
 .د هیواد په ځن.... پړینګ په ژړا شو او خبره ترې پاتې شوه

  .کتاب مې ترې واخیست، کتاب کې د غازي امان هللا خان ویناوې راټولې شوې وې
  .میلمه په یوه سرلیک ګوته کیښوده

مه، د قولبې د مېلې ) جشن( په ورځ کړې وه او په دې ۹هـ. کال د وري په  ۱۳۰۵دا وینا غازي امان هللا خان په  
 :خطاب پیل شوې وه

 !زما بزګرو بچو
 .وینا کې د افغانستان د ښیرازۍ دې تږي امیر خلک د ونو کرلو او وطن سمسورولو ته هڅولي وو

 :امیر ویلي و
اره نه، بلکې د اخرت لپاره هم ګټه لري.کومې ونې چې ته کرې، غریب او بیچاره مسافر ونې کرل یوازې د دنیا لپ »

 «...یې میوه خوري. تر سیوري الندې یې دمه کوي یا ویده کیږي. مرغان یې له میوې ) خوړلو( قوي کیږي
 :امیر ویلي و

څومره نیالګي مې کرلي او په خپله زه خپله د ونو په کرلو کې ډېر کوښښ کوم. زما د داراالمان ځای ووینئ چې  »
 «...نږدې غونډۍ کې مې ډول ډول ونې کرلې دي

چورت کې الړم؛ کابل کې د تنظیمي انډوخر په مهال سوزیدلی داراالمان مې د زړه له هندارې تېر کړ، د هغه وخت  
 ...ویجاړ قصر، ویجاړ سړکونه او

سترګو شو، چې همدا سوزیدلې ماڼۍ پکې له سره ودانه  بیا مې د دوه کاله مخکې داراالمان هغه ښایسته منظر تر  
 .شوې وه او د پرانیستې شانداره مراسم یې و

 .خو، د وخت توپانونو د امان هللا خان د الس نیالګي داسې له بیخه ویستلي و چې هیڅ نښه یې نه وه
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  ۱۰۰ویلي و: شاید عمر یې له    بیا راته د ایبټ اباد د یوې سیمې ونې را یادې شوې چې یوه پنجابي یې راته په اړه
 .کلونو هم لوړ وي؛ خو سالمتې والړې وې

 .د خپل وطن په جنګي برخلیک مې افسوس وکړ
 .میلمه ځان را نږدې کړ، په یوه کرښه یې ګوته کیښوده او بیا یې ویل: دا په لوړ غږ ووایه

 :شروع مې کړه
وکرئ چې سپیڅلی هیواد افغانستان مو زرغون شي.که  باید زما نصیحت هېر نکړئ، څومره توان چې لرئ، ونې  »

موږ نیالګي و نه کرو، زموږ اوالدونه به پر موږ بد وایي، ځانونه خپلو بچو ته مه خجالته کوئ چې له دې وروسته  
 «...درته ووایي؛ زموږ پلرونو ونې هم نه دي کرلي چې موږ یې سیوري ته کینو

 :ې متن لوستل پیل کړلمیلمه رانه کتاب واخیست او په بند غږ ی
 « ...زما سپارښتنه دا ده چې ونې مه پرې کوئ چې خدای مکړه هیواد مو ورو ورو بې ونو او وچ نشي»

 :له دې سره یې ژبه وچه شوه، پیاله یې پورته کړه، غټ ګوټ یې وکړ او بیا یې د کتاب له مخې ویل
ې پروایۍ او بې اصوله پرې کولو له امله ورو ورو  کوم ځنګلونه چې په افغانستان کې وو، د اوسیدونکیو د همدې ب»

 « ...سرحداتو ته رسیدلي دي 
 .له دې سره یې داسې چیغه کړه لکه د کونړ کوم تازه اره شوی نښتر چې یې پر پښه را لویدلی وي

ه  چې لږ ارام شو، مو بایل یې راواخیست، د کونړ د بې شمیره اره شویو نښترو عکسونه یې را وښودل. ښه مو ورت
 .وژړل

 .ما ویل: زموږ ځنګلونه سخت بد نصیبه دي
 .د ثور له خونړۍ کودتاه وروسته چې سرحدات د حکومت له کنتروله ووتل، نو بې رحمه اره کول یې پیل شول

 .د مجاهدینو په پنځه کلن اسالمي دولت کې په ځنګلونو چور تاالن ښه په کش کې و
 .لړۍ له خپل سرعته ورو نشوهورپسې ) تېر امارت کې( د نښترو د پرې کولو 

د جمهوریت په شل کلنه دوره کې خو آن ځینې غله والیان امنیه قوماندانان، وکیالن، قومي مضر مشران او... هم  
 .پکې شریک ول

 .دا دی اوس یې بیا داسې عکسونه خپریږي چې د نښترو په اره کولو کې وقفه نه ښکاري
وهلي ؛ ځکه خو یې یا عمر لنډ وي او یا یې داسې په بې عزتۍ وخت پوره  زموږ ټول نظامونه د شنو نښترو ازار  

 .شي چې په خوند یې پوه نشي
  .میلمه غلی و. حلق یې وچ و. د سترګو رپ کې یې چایبر تش کړ

 :کتاب یې رانه واخیست او بیا یې د امان هللا خان د هماغې وینا پای ولوست
ړئ، خدایه!موږ د ژوند له پیښو او حوادثو په ځانګړې توګه له قحطۍ په ډېرې عاجزۍ د خدای در بار ته دعا وک»

 « ...وژغورې... کرکیله مو ښه کړه. قحطي تر ټولو بد افت دی، په قحطۍ کې پالران خپل )اوالدونه( ... نشي ژغورلی
د خپلو    کتاب یې بند کړ. یوه شیبه لړزیده او بیا یې داسې په زوره زوره وژړلې لکه دی چې هم له ولږې څخه

 .اوالدونو په ژغورلو کې پاتې راغلی وي
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